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Jaarverslag 2021 
 

Inleiding 
In 2021 zijn de projecten in Zambia die door de stichting Lang leve het Zambiaanse kind gefinancierd 
worden, doorgegaan. Naast de normale activiteiten is in 2021 begonnen met de bouw van een 
schoolgebouw met drie klaslokalen voor het scholingsproject in Isoka. Hiervoor heeft de stichting 
fondsen geworven buiten de reguliere donoren.  
 

Gefinancierde projecten 
De Stichting financierde in 2021 drie projecten in Zambia. 

1. De financiering van de lopende kosten van het transit home in Chinsali is in 2021 voortgezet. De 

donatie wordt gebruikt om de verzorgsters te betalen en andere lopende kosten zoals eten 

(vooral melkpoeder is duur), medicatie, vervoerskosten, kosten van elektriciteit, water en 

onderhoud aan het huis, houtskool (om op te koken als de elektriciteit uit valt), kleding en 

schoenen en schoonmaakmiddelen. Het transit home ontvangt ook regelmatig giften uit de 

gemeenschap in natura zoals eten (vooral wat mensen zelf verbouwen), kleding, zeep en soms 

kippen en eieren. 

 

Begin 2021 verbleven er 10 kinderen in het huis die worden verzorgd door vier verzorgsters die 

elkaar afwisselen. Overdag zijn er minstens twee verzorgsters en ’s nachts slaapt er minstens één 

verzorgster bij de kinderen in het huis.  In 2021 zijn 11 kinderen opgenomen in het transit home 

en 2 teruggeplaatst bij familie. Het huis zit eind 2021 erg vol met 19 kinderen. Twee kinderen zijn 

ouder dan 5 jaar, de rest is onder de 4 jaar. 

 

2. In Isoka is het project voortgezet waarbij onderwijs wordt gegeven aan straatkinderen en 

kinderen die uit het reguliere schoolsysteem zijn gevallen. De donatie wordt gebruikt voor 

leermaterialen voor de leraren en de leerlingen, twee keer een set kleren en zeep, en een 

kerstmaaltijd voor de leerlingen en een vergoeding voor de twee leraren. De kinderen die 

doorstromen naar de reguliere overheidsscholen worden geholpen met de noodzakelijke 

schoolbenodigdheden en schooluniformen.  

 

In 2021 openden de scholen later vanwege covid. Negentien leerlingen (12 meisjes en 7 jongens) 

waren eind 2020 geslaagd voor de toetsen om in het reguliere onderwijs te beginnen. Dit waren 

iets minder leerlingen dan voorgaande jaren. De reden was dat in 2020 de scholen een tijd dicht 

zijn geweest door covid en er weinig lestijd was om de kinderen op het benodigde niveau te 

brengen.  
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Op 1 februari 2021 gingen de scholen open en begonnen 72 leerlingen (39 meisjes en 33 

jongens) aan het schooljaar op de school in Isoka. Deze leerlingen kregen les van drie leraren. 

Eén vrouwelijke lerares is nieuw aangenomen. Het eerste trimester liep tot 22 april 2021. Het 

tweede trimester startte op 10 mei, maar helaas, moest de school de deuren alweer sluiten op 

17 juni in verband met covid. Pas op 16 augustus mochten de scholen weer open. De rest van het 

schooljaar verliep voorspoedig, maar leraren en leerlingen hadden wel een achterstand in het 

lesprogramma opgelopen. Desalniettemin haalden 20 leerlingen (8 meisjes en 12 jongens) de 

toetsen om in 2022 in te stromen in het reguliere onderwijs.  

 

De nieuw aangenomen vrouwelijke lerares bemerkte dat meisjes soms een aantal dagen niet 

naar school kwamen. Ze kwam erachter dat dit te maken had met de menstruatie en het gebrek 

aan geld om maandverband te kopen. Vanaf dit jaar krijgen deze meisjes vanuit de school 

maandverband en voorlichting over hygiëne tijdens de menstruatie. 

 

De ouders/verzorgers van de kinderen worden elk trimester een keer uitgenodigd om ze 

betrokken te houden bij de school en de ontwikkelingen van hun kind. In verband met covid 

werden de ouders/verzorgers in drie groepen uitgenodigd. De ouders/verzorgers werden ook 

geïnformeerd over de bouw van de school en na de bijeenkomst kregen de ouders/verzorgers de 

mogelijkheid om de voortgang van de bouw te bekijken. De leraren proberen ook alle leerlingen 

tijdens het schooljaar een keer thuis te bezoeken, zodat ze de thuissituatie van de leerlingen 

kunnen zien.  

 

Er is steeds meer geld nodig voor de kinderen die doorstromen naar het reguliere onderwijs. 

Vooral kinderen die op de middelbare school zitten, moeten veel schoolgeld betalen. Om één 

kind een jaar onderwijs te laten krijgen op de middelbare school is ongeveer 200 euro nodig.  

In 2021 ondersteunde het project 20 kinderen op de middelbare school.  Vier kinderen op de 

middelbare school worden via onze stichting rechtstreeks gefinancierd door twee donateurs van 

onze stichting. Een aantal andere van deze kinderen op de middelbare school wordt gefinancierd 

uit het algemene bedrag dat onze stichting aan het project geeft. Ook wordt een aantal kinderen 

gefinancierd door een donateur uit Duitsland.  

 

In juli 2021 is de bouw begonnen van een schoolgebouw met drie klaslokalen waarvan de 

financiering door stichting Lang leve het Zambiaanse kind bijeen is gebracht door fondswerving. 

De grond waar de school gebouwd ging worden werd door ouders en leerlingen vrijgemaakt van 

begroeiing. Vervolgens werd eerst een waterput geslagen, omdat water nodig is voor de bouw 

en er geen bron van water dichtbij de bouwplaats was. In 2021 is de fundering gelegd, de muren 

gebouwd en werd begonnen met het plaatsen van het dak.  

 

3. De projecten van Amalia in Kabwe zijn in 2021 weer gesteund met een bedrag van € 1000.- . Dit 

bedrag is besteed aan vervoer en verblijfskosten van gehandicapte kinderen die voor operaties 

naar het ziekenhuis in Lusaka moesten.  

 

Fondswerving activiteiten 
- Het netwerk van individuele donateurs is vrij stabiel en de belangrijkste bron van inkomsten. Er is 

een vrij stabiel aantal donateurs dat maandelijks, per kwartaal of per jaar een donatie 
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overmaakt. Een aantal donateurs geeft incidenteel een donatie. Eén donateur heeft zich voor 

onbepaalde tijd vastgelegd voor een donatie van € 1000,- per jaar, hierbij gebruikmakend van de 

fiscale voordelen die de overheid hiertegenover stelt. Drie andere donateurs maken ook gebruik 

van het vastleggen van hun gift voor verschillende bedragen. Eén van deze donateurs heeft vijf 

jaar lang 700 euro per jaar geoormerkt voor financiering van de middelbare schoolopleiding van 

drie kinderen in Isoka. 

- In 2020 waren we begonnen met fondswerving voor de bouw van een 3-klaslokaal schoolgebouw 

voor Isoka. In 2021 zijn we daar mee doorgegaan. We hebben hiervoor verschillende stichtingen 

en fondsen aangeschreven en in april 2021 hadden we het geld voor de school bijeengebracht 

door toezeggingen van 4 stichtingen en een particulier. De bouw begon in juli 2021. 

 

Publiciteit en promotiemateriaal 
- Op de website (www.langlevehetzambiaansekind.nl) wordt regelmatig een kind in het 

transithome geprofileerd, de Nieuwsbrieven worden geplaatst, actuele ontwikkelingen worden 

vermeld. In 2021 werden de ontwikkelingen rond de start van de bouw van de school in Isoka 

regelmatig op de site geplaatst. De hosting van de website gebeurt door Site4U. De hosting is 

een donatie van Site4U aan de stichting. De stichting betaalt slechts voor het domein. 

- Er zijn drie Nieuwsbrieven verstuurd naar donateurs (mei, augustus en december). De 

Nieuwsbrief gaat naar 110 e-mailadressen en 44 postadressen. De meeste lezers van de 

Nieuwsbrief zijn donateurs. 

- Op de facebookpagina worden regelmatig berichten geplaatst.  

 

Contacten met Zambia 
- Het contact met Chinsali gaat goed. Presencia, van de ALM in Chinsali is ons contactpersoon voor 

het transit home. Er worden regelmatig berichtjes, foto’s en soms een filmpje per WhatsApp 

gestuurd. Whatsapp werkt beter dan de e-mail. De verslagen over de kinderen en 

verantwoording over de financiën komen driemaandelijks per e-mail. 

- De contacten met Isoka verlopen goed. Het jaarverslag aan het einde van het schooljaar komt 

altijd snel binnen. Tussendoor ontvangen we whatsapp berichten en foto’s, vooral als 

bijvoorbeeld de vakantie begint en de kinderen een extraatje krijgen. Tijdens de bouw van de 

school ontvingen we foto’s en filmpjes over de voortgang. 

- Het contact met Amalia in Kabwe verloopt goed via e-mail en WhatsApp.  

 

Bestuursvergadering 
- De bestuursvergadering 2021 vond voor de tweede keer, noodgedwongen, online plaats. Alle 

bestuursleden logden op 6 mei 2021 online in om de ontwikkelingen bij alle projecten te 

bespreken en de financiële verantwoording en het nieuwe beleidsplan goed te keuren.  

 

Marleen Kramer  

Voorzitter 

  

http://www.langlevehetzambiaansekind.nl/
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Toelichting bij financieel verslag (2021) 

 
In 2021 is € 38.829,25 (waarvan €16.385 gelabeld voor de bouw van de school in Isoka) aan 

inkomsten (donaties) binnengekomen. In 2020 was dit €25.187,91. De rente bedraagt € 4,32. 

 

Het totaal aantal donaties in 2021 is t.o.v. 2020 met 463 stortingen met ca. 10% gestegen.  

Bijzondere stortingen en/of die een bedrag van € 1.000, - of meer in 1 keer 

vertegenwoordigen: 

□ Via een notariële vastlegging voor meerdere jaren (onbeperkte aftrek van 

belastingen) hebben nu vier van onze trouwe donateurs zich aangemeld. 

□ Eén donateur maakt jaarlijks een donatie over dat gelijk is aan het fiscaal 

vrijgesteld bedrag dat aan een kind geschonken mag worden.  

□ Verdere speciale donaties zijn binnen gekomen uit een collecte en een 

jaarlijkse storting van een sponsor (bedrijf). 

□ Een trouwe regelmatige donateur heeft dit jaar €1.000,- overgemaakt naast 

een maandelijkse stortingen van €100,-.  

□ Een donateur heeft zijn eindejaar bonus aan de stichting gedoneerd. 

□ 4 donaties zijn binnen gekomen die speciaal bedoeld zijn voor de bouw van 

de school in Isoka. 

 

Wij zijn alle donateurs heel erg dankbaar! 

 

De drukkosten (plus postzegels) van de nieuwsbrief zijn € 106 (inclusief verzendkosten) in 

2021. Samen met de overige kosten (€ 24,52); (het grootste gedeelte van de hostingkosten 

wordt gesponsord door Site4U), bankkosten €23,62 ( zijn de totale overheadkosten € 154 

(0,41% overhead). De rest is volledig ten goede gekomen aan de doelgroep van de stichting.  

 

Aan twee van onze vaste projecten is in 2021 €16.900,- gedoneerd. Daarnaast is er aan de 

projecten van Amalia in Kabwe nog eens €1.000,- (besteed aan vervoer voor gehandicapte 

kinderen tbv medische zorg) overgemaakt. 

De reserves in 2021 zijn eind van het boekjaar €60.468,06. 

 

De reserves blijven daarmee ruim voldoende om de jaarlijkse operationele kosten, die zijn 

toegezegd aan Isoka en Chinsali, te kunnen dragen. Het bestuur heeft ook in 2021 weer de 

nodige inspanningen verricht en hebben hiermee ook weer (mede) geholpen om 2021 tot 

een succesvol jaar te maken voor de stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind. Heel veel 

dank gaat uit naar deze bestuursleden die niet alleen hun tijd beleidsmatig besteden maar 

ook daadwerkelijk actief zijn in het beheer van de website (René Klinkenberg), kascontroles 

(Paul Schep), inwinnen van donaties (alle bestuursleden) en vooral inbreng van creatieve 

ideeën. Behalve dat onze vergaderingen altijd erg gezellig zijn, is de inbreng van de 

bestuursleden van onschatbare waarde. Wij (Marleen en Hans), als dagelijks bestuur, krijgen 
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hier steeds weer de nodige inspiratie van. Dit zijn woorden die in elk jaarverslag weer terug 

komen, maar die niet aan slijtage onderhevig zijn. Deze vrienden (medebestuursleden) zijn 

van grote waarde voor ons en de Stichting.   

 

Maar de grootste dank gaat uit naar onze donateurs. Jullie allen maken het mogelijk dat 

onze stichting haar projecten kan financieren. Jullie gelden komen ten goede aan kinderen in 

Zambia die het echt nodig hebben. Super!! 

 

De kascontrole door Paul Schep over het jaar 2021 is 28 juni 2022 uitgevoerd. Bij deze wordt 

Paul Schep hartelijk bedankt voor zijn steeds terugkerende inspanning. 

 

Hans Konig 

Penningmeester 

 

 
 

 



Financiële verantwoording Stichting Lang Leve het Zambiaanse Kind over 2021
Balans per 31-12-2021

ACTIVA PASSIVA

LIQUIDE MIDDELEN EIGEN VERMOGEN

Rabo RC 39.70.72.694 8.308,48€                        

Rabo spaar rek. 12.64.166.354 52.159,58€                      

Totaal liquide middelen 60.468,06€      Vermogen per 31-12-2004 2.454,71€        

Mutatie 2005 (positief saldo) 11.365,38€     

Mutatie 2006 (positief saldo) 11.607,01€     

Mutatie 2007 (positief saldo) 11.975,89€     

Mutatie 2008 (positief saldo) 10.119,23€     
Mutatie 2009 (negatief saldo) 10.968,25-€     

Mutatie 2010 (positief saldo) 5.487,67€        
Mutatie 2011 (negatief saldo) 6.144,72-€        

Mutatie 2012 (positief saldo) 262,68€           
Mutatie 2013 (positief saldo) 1.399,33€        
Mutatie 2014 (negatief saldo) 7.085,18-€        

Mutatie 2015 (positief saldo) 17.003,70€     

Mutatie 2016 (negatief saldo 4.437,04-€        
Mutatie 2017 (saldo positief) 177,55€           
Mutatie 2018 (saldo negatief) 4.950,16-€        
Mutatie 2019 15.847,42€     

Mutatie 2020 * 9.403,41€        

Mutatie 2021 3.050,57-€        

 

60.468,06€      60.468,06€     

* waarvan € 7.500,- euro gelabeld voor bouw school (feitelijk + € 1.899,29)



EXPLOITATIEREKENING 2021

LASTEN BATEN

rente 4,32€               

Storting weeshuis Chinsali 11.000,00€                      Inkomsten donaties 38.829,25€     

Storting schoolgeld (divers) -€                                  

Isoka Straatkinderen 5.900,00€                        

Kabwe Gemeenschapshal/school 1.000,00€                        

Bouw school 23.830,00€                      

overige kosten 24,52€                              

Bankkosten 23,62€                              

drukkosten 106,00€                           

totale kosten 41.884,14€                      

Toename/afname reserve 3.050,57-€                      Totale opbrengst 38.833,57€     


